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KATA PENGANTAR 

  Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanallahu wa Ta’ala 

yang telah memberikan segala rahmat, karunia serta hidayah-Nya sehingga 

penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat berangkai salam kepada 

kekasih Allah Subhanallahu wa Ta’ala, yakni Baginda Rasulullah Muhammad 

Shallalahu’alahi wassalam, yang telah membawa risalah islam dan menegakkan 

keadilan serta kejayaan umat. 

 Alhamdulillah, penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul 

“STRATEGI KOMUNIKASI YANG DILAKUKAN OLEH PT. PLN 

(PERSERO) RAYON SIMPANG TIGA, PEKANBARU DALAM 

MERESPON KELUHAN PELANGGAN ATAS PEMADAMAN LISTRIK”. 

Tugas akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan 

gelar Ahli Madya (Amd) pada Program Diploma III Manajeman Perusahaan 

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Selama proses penyelesaian tugas akhir ini, penulis menyadari bahwa masih 

ditemukan kekurangan-kekurangan baik dari segi isi maupun penyajiannya, untuk 

itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan dan menerima kritikan 

dan juga saran dari pembaca demi kesempurnaan tugas akhir ini.  

Penulis juga mengucapkan ribuan terimakasih yang sebesar-besarnya atas 

segala bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak baik yang secara 

langsung maupun tidak langsung yang penulis terima dari:  
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1. Ayahnda  Hasan Basri dan Ibunda Bareni Wati Tercinta, Yang  

senantiasa tulus memberikan motivasi, do’a , kasih sayang, keikhlasan, 

dan kesabaran serta pengorbanan dan perhatian yang tidak henti-henti 

mengalir untuk penulis. atas kemudahan yang penulis dapatkan 

khususnya materi yang tidak sedikit ayah dan ibu berikan. 

2. Bapak Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec Selaku Dekan Fakultas 

Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau. 

3. Ibu Lusiawati, SE, MBA selaku ketua jurusan diploma III Manajeman 

perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Ibu Sahwitri Triandani, SE, M. Si Selaku sekretaris jurusan diploma III 

Manajeman Perusahaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

5. Bapak/ibu dosen serta pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah 

memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis 

6. Pimpinan dan segenap karyawan PT.PLN (Persero) Rayon Simpang 

Tiga pekanbaru, yang telah banyak membantu penulis dalam 

melakukan tugas akhir. 

7. Kakak tersayang Rafmianti  (Kak Raf), Resmianti (kak Res) dan  

abang tersayang  Noverial (abang Yal), Supriadis (abang Adis) dan 



iii 
 

adik tersayang  Rahmat fardiansyah (Dian)  yang selalu mendo’akan 

penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

8. Untuk teman-teman sejawat dan seperjuangan dan seluruh rekan-rekan 

DIII Manajeman Perusahaan, khususnya buat Diana Syafitri, Fitrah 

Ayu Elisha, Maulia Rhegza, Silvia Wahyuni, Riska dan semua teman-

teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu-persatu,  terimakasih 

telah memberikan dukungan dan semangat untuk menulis serta 

menjadi teman yang memberikan motivasi serta partisipasi dalam 

menyelesaikan tugas akhir ini. 

9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan tugas 

akhir ini baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini diwaktu yang tepat. 

Mudah-mudah atas segala bantuan serta budi baik yang penulis 

terima selama menjalani pendidikan mendapat Ridho dari Allah 

Subhanallahu wa Ta’ala. Akhirnya penulis mengucapkan ribuan terima 

kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukukungan dan do’a kepada penulis, semoga apa yang telah diberikan 

kepada penulis mendapatkan balasan yang tidak terhingga dari Allah 

Subhanallahu wa Ta’ala. Amiin. 

Pekanbaru, April 2018 

 

    Afridhatul Hidayah  

   NIM. 01572205514                                    

 


